
PRILOGA 5 

 

PONOVNA PRIJAVA NA STROKOVNI IZPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 30. člena Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja se 

ponovno prijavljam k strokovnemu izpitu: 

 

1. Ime in priimek:…………………………………………………………………………………………...…..…..  

 

     rojen (-a):………………….…………….…..….. v kraju:………………...………….….…………….......…… 

 

 

2. Naslov stalnega bivališča:……...……………………………………………………….……………………..… 

     (ulica, hišna številka, pošta in  kraj)………..……………………..…telefon:…………………………..……... 

 

3.      Prvič  sem  strokovni izpit opravljal (-a) dne………………………………………..………….. 

   Neuspešno sem zagovarjal (-a) (ustrezno označi): 

 ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema 

in predpisi, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine, 

 predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja, 

 slovenski knjižni jezik. 

 

            Drugič  sem  strokovni izpit opravljal (-a) dne………………………………………………… 

    Neuspešno sem zagovarjal (-a) (ustrezno označi): 

 ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema 

in predpisi, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine, 

 predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja, 

 slovenski knjižni jezik. 

 

            Tretjič  sem  strokovni izpit opravljal (-a) dne………………………………………………… 

Neuspešno sem zagovarjal (-a) (ustrezno označi): 

 ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema 

in predpisi, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine, 

 predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja, 

 slovenski knjižni jezik. 

 

 

4.  Strokovni izpit sem opravljal (-a) pred izpitno komisijo za (ustrezno označi): 

 vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev v vrtcih, 

 učitelje razrednega pouka v osnovnih šolah, 

 učitelje predmetnega pouka v osnovnih šolah, 

 učitelje strokovno-teoretičnih predmetov in korepetitorje v glasbenih šolah, 

 učitelje splošno-izobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov v nižjem in srednjem poklicnem 

izobraževanju, srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju in srednjem splošnem izobraževanju, 

 svetovalne delavce in knjižničarje v vrtcih oziroma šolah, 

prejeto: (izpolni ministrstvo) 



 organizatorje zdravstveno-higienskega režima, prehrane, šolske prehrane, obveznih izbirnih vsebin 

računalnikarje – organizatorje informacijskih dejavnosti in druge strokovne delavce v vrtcih oziroma 

šolah, 

 učitelje in vzgojitelje v šolah in zavodih za otroke, mladostnike in mlajše polnoletne osebe s posebnimi 

potrebami,  

 vzgojitelje in druge strokovne delavce v domovih za učence in dijaških domovih, 

 učitelje praktičnega pouka in veščin, laborante, inštruktorje in druge strokovne delavce v nižjem in 

srednjem poklicnem izobraževanju, srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju ter srednjem 

splošnem izobraževanju, 

 učitelje in druge strokovne delavce v organizacijah za izobraževanje odraslih. 

 

 

V ………………., dne ………….. 20…….      …….…………………………….….. 

         podpis kandidata (-ke)  

 


